
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання

                                                      Тридцята   сесія

ПРОТОКОЛ

Тридцятої сесії селищної ради

                                                                                       від 11.08.2020 року

                                                                                              на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Тридцятої сесії селищної ради

сьомого скликання

від 11.08.2020                                                                          смт Чупахівка           
                                                                  
Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 12 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
Голова сесії – Олександр Кужель - селищний голова
Секретар сесії – Микола Маслюк – секретар селищної ради

           Сесію  розпочинає  селищний  голова  Олександр  Кужель,  який
запропонував такий порядок денний та регламент роботи тридцятої  сесії:
1.Про  затвердження  підсумків  виконання  бюджету  Чупахівської  селищної
ради за І півріччя 2020 року.
Доповідає: Любов Діброва – виконуюча обов’язки начальника фінансового
відділу Чупахівської селищної ради.
2. Про прийняття субвенції з районного бюджету.
Доповідає:  Любов Діброва -  виконуюча обов’язки начальника фінансового
відділу Чупахівської селищної ради.
3.Про прийняття субвенції з державного бюджету на здійснення соціально-
економічного розвитку територій  між місцевими бюджетами за об’єктами.
Доповідає: Любов Діброва - виконуюча обов’язки  начальника  фінансового 
відділу Чупахівської селищної ради .                                                                      
4. Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії сьомого  скликання 
Чупахівської селищної ради від 24.12.2019 року «Про бюджет Чупахівської 
селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».
Доповідає:  Любов Діброва -  виконуюча обов’язки начальника фінансового
відділу Чупахівської селищної ради.
5. Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради від 17.06.2020 року «Про внесення змін до 
бюджету Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 
рік» та рішення двадцять шостої сесії сьомого скликання Чупахівської 
селищної ради від 24.04.2020 року «Про внесення змін до рішення двадцять 
третьої сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 24.12.2019 
року «Про бюджет Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади 
на 2020рік».                                                                                                                
Доповідає: Любов Діброва - виконуюча обов’язки начальника фінансового 
відділу Чупахівської селищної ради.                                                                       
6. Про внесення змін в Положення про Лантратівську філію Чупахівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області та затвердження його у новій редакції.  
Доповідає: Валентина  Полуйко - начальник відділу освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради.                                                                                    
7.Про внесення змін в Положення про Грінченківську  філію Чупахівської 



загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області та затвердження його у новій редакції.  
Доповідає: Валентина Полуйко - начальник відділу освіти, молоді та спорту. 
Чупахівської селищної ради.                                                                                    
8.Про внесення змін до Статуту Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області та
затвердження його у новій редакції.                                                                        
Доповідає: Валентина Полуйко - начальник відділу освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради.                                                                                    
9.Про призупинення освітнього процесу у  Грінченківської філії Чупахівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської  області.                                                                   
Доповідає: Валентина Полуйко - начальник відділу освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради.                                                                                    
10.Про внесення змін до штатного розпису Чупахівської загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради.                                                
Доповідає: Валентина Полуйко - начальник відділу освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради.                                                                                    
11.Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника   
комунального закладу загальної середньої освіти Чупахівської селищної 
ради.                                                                                                                            
Доповідає: Валентина Полуйко - начальник відділу освіти, молоді та спорту   
Чупахівської селищної ради.                                                                                    
12.Про припинення діяльності методичного кабінету відділу освіти, молоді та
спорту Чупахівської селищної ради.                                                                        
Доповідає: Валентина Полуйко - начальник відділу освіти, молоді та спорту   
Чупахівської селищної ради.                                                                                    
13.Про внесення змін до структури та штатної чисельності відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищнох ради.                                                      
Доповідає: Валентина Полуйко - начальник відділу освіти, молоді та спорту   
Чупахівської селищної ради.                                                                                    
14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Божку Сергію Івановичу  для ведення особистого 
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради.               
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Жигарєвій Галині Василівні для ведення особистого селянського 
господарства .                                                                                                             
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.   

 16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 



встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Жигарєвій Галині Василівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).                        
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Дубровському Дмитру Олександровичу у власність для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу комунальної власності 
розташованої за межами населених пунктів на території Чупахівської 
селищної ради.                                                                                                           
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Невдачину Юрію Андрійовичу у власність для ведення 
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної 
ради.                                                                                                                            
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки. начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології   Чупахівської селищної ради.                                               
19.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки с/г призначення комунальної власності кадастровий номер 
5920385400:01:001:5692.                                                                                           
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
20. Про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Жарікову Ярославу 
Ігоровичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин  та екології Чупахівської селищної ради.                                                
21. Про надання дозволу громадянці  Поддячій Катерині Костянтинівні на  
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства .                             
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
22. Про надання дозволу громадянці  Поддячій Ользі Володимирівні на  
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства.                              
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.       

 23. Про надання дозволу громадянину  Поддячому Миколі Григоровичу на  



розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства.                              
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
24. Про надання дозволу громадянину  Хижняку Олександру Григоровичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства.                              
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин  та екології Чупахівської селищної ради.                                                
25. Про надання дозволу громадянину  Усенко Станіславу Миколайовичу на  
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства.                              
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
26.Про надання дозволу громадянину Єременко Олександру Івановичу на 
розробку проекту  землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у 
власність для ведення фермерського господарства                                                
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
27.Про надання дозволу громадянці Єременко Раїсі Миколаївні на розробку 
проекту  землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 
ведення фермерського господарства.                                                                       
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
28.Про надання дозволу громадянці Єременко Ользі Іванівні на розробку 
проекту  землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 
ведення фермерського господарства .                                                                      
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин  та екології Чупахівської селищної ради.                                                
29. Про надання дозволу громадянці Калантаєнко Маргариті Сергіївні на 
розробку проекту  землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у 
власність для ведення фермерського господарства.                                               
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології Чупахівської селищної ради.                                                 
30.  Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 
земельної  ділянки комунальної власності кадастровий номер 
5920355500:01:001:5503                                                                                            
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології Чупахівської селищної ради.                                                 



31.Про надання дозволу громадянці  Буряк Любові Григорівні на  розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства.                                                      
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології Чупахівської селищної ради.                                                 
32. Про надання дозволу громадянці  Степановій Ніні Володимирівні на  
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства.                              
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології Чупахівської селищної ради.                                                 
33.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Березці Володимиру Миколайовичу для ведення 
особистого селянського  господарства.                                                                   
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології Чупахівської селищної ради.                                                 
34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Лондар Євгенію Володимировичу для ведення 
особистого селянського  господарства.                                                                   
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології Чупахівської селищної ради.                                                 
35.   Про дотримання порядку та правил проведення полювання на території 
Чупахівської селищної ради.                                                                                    
Доповідає: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.                 
36.Різне.

              Депутати одноголосно прийняли запропонований порядок денний та 
регламент тридцятої сесії сьомого скликання.

СЛУХАЛИ:  Любов  Діброву-виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу  про  затвердження  підсумків  виконання  бюджету  Чупахівської
селищної ради за І півріччя 2020 року.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
 
СЛУХАЛИ: Любов  Діброву-виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про прийняття субвенції з районного бюджету.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Любов  Діброву-виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу  про  прийняття  субвенції  з  державного  бюджету  на  здійснення
соціально-економічного розвитку територій  між місцевими бюджетами за
об’єктами.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.



Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Любов  Діброву-виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу  про  внесення  змін  до  рішення  двадцять  третьої  сесії  сьомого
скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  24.12.2019  року  «Про  бюджет
Чупахівської  селищної  об’єднаної  територіальної  громади  на
2020 рік».
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Любов Діброву-виконуючу обов’язки начальника спеціаліста 
фінансового відділу про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії 
сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 17.06.2020 року   «Про 
внесення змін до бюджету Чупахівської селищної об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік» та рішення двадцять шостої сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради від 24.04.2020 року «Про внесення змін   до 
рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання Чупахівської селищної  
ради від 24.12.2019 року «Про бюджет Чупахівської селищної об’єднаної 
територіальної громади на 2020рік».                                                                       
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Валентину  Полуйко  -  начальника  відділу  освіти,  молоді  та
спорту про внесення змін в Положення про Лантратівську філію Чупахівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області та затвердження його у новій редакції.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Валентину  Полуйко  -  начальника  відділу  освіти,  молоді  та
спорту  про  внесення  змін  в  Положення  про  Грінченківську  філію
Чупахівської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної
ради  Охтирського  району Сумської  області  та  затвердження  його  у  новій
редакції.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Валентину  Полуйко  -  начальника  відділу  освіти,  молоді  та
спорту про   внесення змін до Статуту Чупахівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області та затвердження його у новій редакції.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Валентину  Полуйко  -  начальника  відділу  освіти,  молоді  та
спорту  про   призупинення  освітнього  процесу  у   Грінченківської  філії



Чупахівської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської  області.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Валентину Полуйко- начальника відділу освіти, молоді та спорту
про  внесення  змін  до  штатного  розпису  Чупахівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Валентину Полуйко - начальника відділу освіти, молоді та 
спорту про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника   
комунального закладу загальної середньої освіти Чупахівської селищної 
ради.                                                                                                                            
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.                                           
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Валентину Полуйко - начальника відділу освіти, молоді та 
спорту про припинення діяльності методичного кабінету відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається. 
Голосували одноголосно

 СЛУХАЛИ: Валентину Полуйко - начальника відділу освіти, молоді та 
спорту про внесення змін до структури та штатної чисельності відділу освіти,
молоді та спорту Чупахівської селищнох ради.                                                     
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.    
Голосували одноголосно                                                  

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Божку Сергію Івановичу для ведення 
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної 
ради.                                                                                                                            
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Жигарєвій Галині Василівні для ведення особистого 
селянського господарства .                                                                                       
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Жигарєвій Галині Василівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).   
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки гр. Дубровському Дмитру Олександровичу у власність для
ведення особистого селянського господарства із земель запасу комунальної 
власності розташованої за межами населених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради.                                                                                    
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки гр. Невдачину Юрію Андрійовичу у власність для ведення 
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної 
ради.                                                                                                                            
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки с/г призначення комунальної власності 
кадастровий номер 5920385400:01:001:5692.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про надання дозволу громадянину – учаснику АТО 
Жарікову Ярославу Ігоровичу на  розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про надання дозволу громадянці  Поддячій Катерині 
Костянтинівні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства .           
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про надання дозволу громадянці  Поддячій Ользі 
Володимирівні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства             
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про надання дозволу громадянину  Поддячому Миколі 
Григоровичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства.            
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про надання дозволу громадянину  Хижняку Олександру
Григоровичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства             
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.  
Голосували:
За – 12
Не голосував -1 
                                                                            
СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про надання дозволу громадянину  Усенко Станіславу 
Миколайовичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства.            
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про надання дозволу громадянину Єременко Олександру
Івановичу на розробку проекту  землеустрою щодо   відведення земельної 
ділянки у власність для ведення фермерського господарства.



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.  
Голосували:                                                                  
За – 12
Не голосував -1                                                                             

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про надання дозволу громадянці Єременко Раїсі 
Миколаївні на розробку проекту  землеустрою щодо  відведення земельної 
ділянки у власність для ведення фермерського господарства.                             
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували :
За – 12
Не голосував -1                                                                             

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про надання дозволу громадянці Єременко Ользі Іванівні
на розробку проекту  землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у 
власність для ведення фермерського господарства .                                             
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували:
За – 12
Не голосував -1                                                                             

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про надання дозволу громадянці Калантаєнко Маргариті 
Сергіївні на розробку проекту  землеустрою щодо  відведення земельної 
ділянки у власність для ведення фермерського господарства.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про затвердження технічної документації  із 
землеустрою щодо поділу земельної  ділянки комунальної власності 
кадастровий номер 5920355500:01:001:5503.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про надання дозволу громадянці  Буряк Любові 
Григорівні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства.



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про надання дозволу громадянці  Степановій Ніні
 Володимирівні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.  
Голосували:
За – 12
Не голосував -1                                                                             

СЛУХАЛИ :  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність гр.  Березці  Володимиру Миколайовичу для
ведення особистого селянського  господарства.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ :  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність гр.  Лондар  Євгенію  Володимировичу для
ведення особистого селянського  господарства.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ :  Миколу  Маслюка-  секретаря  селищної  ради про  дотримання
порядку  та  правил  проведення  полювання  на  території  Чупахівської
селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

  Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ




